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على  المؤمنين  عباده  وتعالى  سبحانه  اهلل  حّث 
فيردوا  الكريم،  القرآن  مع  شأن  لهم  يكون  أن 
حياضه، ويستروحوا في رياِضه، ويأنسوا بَكَنِفه، 
وخاطبهم سبحانه وتعالى في محكم كتابه 
قائال “ورتل القرآن ترتيال”  - المزمل -، وفي هذا 
ابن مسعود رضي اهلل عنه  يأتي حديث  المقام 
“من  قال  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن 
قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة، والحسنة 
ألٌف  ولكن  حرف،  ألم  أقول  ال  أمثالها،  بعشر 

من قرأ حرفًا فله به حسنة
قراءة القرآن .. ”ورتل القرآن ترتيال”

الترمذي  رواه   - حرف  وميٌم  حرف،  والٌم  حرف، 
القرآن ما جاء في حديث  -، ومن فضائل قراءة 
عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النبي صلى 
 اهلل عليه وسلم، قال “يقال لصاحب القرآن اقرأ، 
فإن  الدنيا؛  في  ترّتل  كنت  كما  ورّتل  واْرَق، 
أحمد  رواه   - تقرؤها  آية  آخر  عند  منزلتك 
القرآن  قراءة  جنة  إلى  تسافر   ..“رمضانيات” 
ورقي  ثمارها  أنهار  روعة  وتصف   الكريم 

درجات ثمار جزاءها ... 
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ُث أَْخَبارََها ِبأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها” ”يَْوَمِئٍذ تَُحدِّ
الزلزال .. ”إذا زلزلت األرض زلزالها”

أرضي  اهتزاز  عن  عبارة  طبيعية  ظاهرة  الزلزال 
وهذا  زلزالية،  أمواج  تدعى  بارتدادات  يتبع  سريع 
يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم 
جيولوجية  لمؤثرات  نتيجة  داخلية  إجهادات 
ينشأ  وقد  األرضية،  الصفائح  تحرك  عنها  ينجم 
الزلزال كنتيجة ألنشطة البراكين أو نتيجة لوجود 
إلى  الزالزل  وتؤدي  األرض،  طبقات  في  انزالقات 
الينابيع  ظهور  أو  الينابيع  ونضوب  األرض  تشقق 
في  وانخفاضات  ارتفاعات  حدوث  أو  الجديدة 
أمواج عالية تحت  األرضية وأيضا حدوث  القشرة 

سطح البحر “سونامي”، فضال عن آثارها التخريبية 
درجة  وتحدد  والمنشآت،  والمواصالت  للمباني 
الزلزال بمؤشر من 1 إلى 10  والقت ظاهرة الزالزل، 
كغيرها من الظواهر الطبيعية األخرى، اهتماما 
العلماء  من  الكثير  لدى  كبيرة  علمية  وعناية 
المسلمين، ويأتي على رأس هؤالء الشيخ الرئيس 
العالقة  اكتشف  من  أول  يعتبر  والذي  سينا،  ابن 
التي تربط الزالزل بالبراكين .. “رمضانيات” تكتشف 
الربانية  والموعظة  العبرة  وترسم  الزالزل  أخطار 

لحدوثها ... 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

�شعراء من البحرين
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تحدد درجته بمؤشر من 1 إلى 10
اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم”  الزلزال .. ”ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّ

ظاهرة  بتفسير  القدم  منذ  الناس  أهتم 
تخرج  لم  تفسيراتهم  أكثر  أن  إال  الزلزال، 
عن كونها تفسيرات أسطورية قائمة على 
معتقدات خاطئة، وكان بعض العامة في 
كثير من البالد يربطون بين حدوث الزالزل 
األرض،  تحت  ضخم  حيوان  وجود  وبين 
يقوم  عندما  يحركها  الذي  أنه  ويظنون 
الحيوان  هذا  نوع  أن  إال  خاصة،  بحركات 
الشرق  بالد  آخر، ففي  إلى  بلد  يختلف من 
قيل إن ثورا ضخما يحمل األرض على قرنيه، 
وإن األرض تهتز عندما ينقلها من قرن إلى 
الحيوان  أن هذا  اعتقدوا  أمريكا:  آخر، وفي 
سلحفاة ضخمة، وفي اليابان: اعتقدوا انه 
سمكة ضخمة يمكنها أن تهز األرض بقوة 
فتحدث ارتجاجا، وتقترب أسطورة رومانية 
األرضية  الكرة  أن  فترى  االعتقاد،  هذا  من 
هي:   أعمدة  ثالثة  على  مستندة  تقف 
وانهار  والطهارة، فإذا حدث  األمل  اإليمان، 
أحد هذه األعمدة نتيجة لما يقترفه البشر 

من خطايا وذنوب، فإن األرض تهتز...

الزالزل في القرآن 

وردت لفظة الزلزلة في القرآن الكريم مرَتْين، واإلشارة 
زلزلٌة  اآلخرة، وهى  زلزلة  إلى  كانت  منهما  كلٍّ  في 
تفسيرها  يمكن  وال  كثيرٍة،  بمراتَب  الدنيا  زالزل  تفوق 
ويقول  الدنيا،  زالزل  بها  تتمُّ  التي  العمليات  ُأُطر  في 
َها  ربنا - تبارك وتعالى - في مطلع سورة الحج “َيا أَيُّ
َعِظيٌم،  َشْيٌء  اَعِة  السَّ َزْلَزَلَة  ِإنَّ  َربَُّكْم  اتَُّقوا  اُس  النَّ
َوَتَضُع  أَْرَضَعْت  ا  َعمَّ ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْوَنَها  َيْوَم 
َوَما ُهم  ُسَكاَرى  اَس  النَّ َوَتَرى  َحْمَلَها  َحْمٍل  َذاِت  ُكلُّ 
ِه َشِديٌد” – الحج -، ويقول -  ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَّ
سبحانه وتعالى - في َمْطَلع سورة الزلزلة “ِإَذا ُزْلِزَلِت 
اإِلنَساُن  َوَقاَل  أَْثَقاَلَها،  اأَلْرُض  َوأَْخَرَجِت  ِزْلَزاَلَها،  اأَلْرُض 
َلَها،  أَْوَحى  َربََّك  ِبَأنَّ  أَْخَباَرَها،  ُث  ُتَحدِّ َيْوَمِئٍذ  َلَها،  َما 
ُيَرْوا أَْعَماَلُهْم”  - الزلزلة -،  اُس أَْشَتاتًا لِّ َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّ
ا الزالزل في الدنيا فجاءت اإلشارة إليها في القرآن  أمَّ
الَقَواِعد،  من  الُبْنَيان   إتَيان  أو  الَخْسِف،  بلفظ  الكريم 
النحل سورة  في   - وتعالى  تبارك   - ربُّنا   ويقول 

َن  مِّ ُبْنَياَنُهم  ُه  اللَّ َفَأَتى  َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  َمَكَر  “َقْد 
َوأََتاُهُم  َفْوِقِهْم  ْقُف ِمن  َعَلْيِهُم السَّ َفَخرَّ  الَقَواِعِد 

الَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن” – النحل -.

كيف تتكون الزالزل؟

األرضية  القشرة  تصيب  التي  االهتزاز  عملية  أثناء 
بينها  من  الصدمات،  موجات  من  أنواع  ستة  تتولد 
اثنتان تتعلقان بجسم األرض حيث تؤثران على الجزء 

الداخلي من األرض بينما األربعة موجات األخرى تكون 
موجات سطحية، ويمكن التفرقة بين هذه الموجات 
على  فيها  تؤثر  التي  الحركات  أنواع  خالل  من  أيضا 
أو  األولية  الموجات  ترسل  حيث  الصخور،  جزيئات 
في  وذهابا  جيئة  تتذبذب  جزيئات  الضغط  موجات 
األمواج  تنقل  بينما  األمواج،  هذه  سير  اتجاه  نفس 
الثانوية أو المستعرضة اهتزازات عمودية على اتجاه 
سيرها، وعادة ما تنتقل الموجات األولية بسرعة أكبر 
من الموجات الثانوية، ومن ثم فعندما يحدث زلزال، 
فإن أول موجات تصل وتسجل في محطات البحث 
الموجات  هي  العالم  أنحاء  كل  في  الجيوفيزيقية 

األولية. 

العلماء المسلمين 

والقت ظاهرة الزالزل، كغيرها من الظواهر الطبيعية 
األخرى، اهتماما وعناية علمية كبيرة لدى الكثير من 
الشيخ  هؤالء  رأس  على  ويأتي  المسلمين،  العلماء 
“الشفاء   الذي كتب في موسوعته  ابن سينا،  الرئيس 

المسلمين عن  آراًء”  تعتبر من أفضل ما كتبه علماء 
الزالزل، فقد أرجع ابن سينا أسبابها إلى تحرك بعض 
قشرة  تحرك  إلى  يؤدي  مما  األرض؛  داخل  األجسام 
ابن سينا بذلك، بل أوضح  األرض وزلزلتها، ولم يكتِف 
من  التقليل  على  تعمل  والمنخفضات  اآلبار  حفر  أن 
الرأسية،  الزالزل  أنواع:  إلى  الزالزل  م  وقسَّ الزالزل، 
والزالزل األفقية، والزالزل المستقيمة، والزالزل المائلة، 
وخصَّ  الزالزل،  منافع  بعض  سينا  ابن  وذكر  وغيرها، 
األرض  باطن  من  تتدفق  التي  المائية  العيون  بالذكر 
التي قدمها  الزالزل، وهذه المعلومات  عقب حدوث 
الحديث،  العلم  به  جاء  مما  كثير  مع  تتطابق  تكاد 
والموارد  العلمية  األجهزة  قلة  من  الرغم  على 
المتوفرة آنذاك، ولم يكن ابن سينا هو الوحيد الذي 
درس الزالزل، فقد كتب بعض علماء المسلمين عنها، 
ومنهم: الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب 
كتاب “تقويم البلدان”، والقزويني الذي تعرض لنشأة 
المخلوقات  “عجائب  كتاب  في  وأنواعها  الزالزل 

وغرائب الموجودات”.

 أنواع الزالزل 

الزالزل التكوينية، وهي الزالزل التي تحدث في مناطق 
وتمثل المختلفة  الصفائح  بين  واالتصال   االحتكاك 

 90% من مجموع الهزات األرضية نتيجة لحركات هذه 
الصفائح تتشكل القشرة األرضية من جبال وتضاريس 
البركانية  الزالزل  وهناك  التكوينية،  الزالزل  دعيت  لذا 
تصاعد  من  الحادث  للتخلخل  نتيجة  تحدث  والتي 
تحدث  ما  وعادة  األرض  جوف  من  والحمم  الغازات 
في أعماق المحيطات، وأيضا هناك الزالزل االنهيارية 
والتي تنشأ من أثر انهيار بعض الفجوات أو الكهوف 
الموجودة ضمن القشرة األرضية، وأخيرا هناك الزالزل 
الوضع  لتخريب  الناتجة  الزالزل  وهي  االصطناعية 
الطبيعي للتربة نتيجة النشاطات اإلنسانية المختلفة 
الكبيرة  الخزانات  مأل  أو  النووية  التفجيرات  كتجارب 

خلف السدود. 
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الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام
قــراءة القــرآن .. ”تجــارة لن تبــور”

“الماهر  فقال  البررة  الكرام  السفرة  مع  بأنه  القرآن  قارئ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ر  بشَّ
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران” 
القرآن:  لقارئ  “ُيقال  قال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  عنه  آخر  حديث  وفي   ،- عليه  متفق   -
اقرأ وارَق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها” - رواه أبو داود و الترمذي -، وقد حثَّ النبي 
يأتي  فإنه  القرآن  “تعلموا  فقال  فيها،  ورغب  القرآن  قراءة  على  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
يوم القيامة شافعًا ألصحابه، وعليكم بالزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم 
وعليكم  أصحابهما،  عن  ان  تحاجَّ طير،  من  فرقان  كأنهما  أو  غمامتان  كأنهما  القيامة 
بسورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها البطلة” - رواه مسلم -، 
وكان من وصيته صلى اهلل عليه وسلم ألمته عامة وِلَحَفَظة كتابه خاصة تعاهد القرآن 
تًا  بشكل دائم ومستمر، فقال “تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلُّ

من اإلبل في عقلها” - رواه مسلم- ...

أفضل العبادات

وتالوة كتاب اهلل من أفضل العبادات التي يتقرب بها 
يتلون كتاب اهلل  الذين  “إن  ربه، قال تعالى  إلى  العبد 
وعالنية  سرا  رزقناهم  مما  وأنفقوا  الصالة  وأقاموا 
الحديث  وفي    ،- فاطر   - تبور”  لن  تجارة  يرجون 
“وما  قال  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  عنه  الصحيح 
كتاب  يتلون  اهلل  بيوت  من  بيت  في  قوم  اجتمع 
السكينة،  عليهم  نزلت  إال  بينهم  ويتدارسونه  اهلل 
وذكرهم  المالئكة،  وحفتهم  الرحمة،  وغشيتهم 
مأدبة  والقرآن   ،- مسلم  رواه   - عنده  فيمن  اهلل 
وقد  أجمعين،  للناس  منه  ورحمة  لعباده،   اهلل 
صح عند الترمذي من حديث عبد اهلل بن مسعود رضي 
 اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال “من قرأ 
والحسنة  حسنة،  به  فله  اهلل  كتاب  من   حرفًا 
بعشر أمثالها، ال أقول “ألم” حرف، ولكن “ألف” حرف، 

و“الم” حرف، و“ميم” حرف.

التالون لكتاب اهلل

والمقصود بالتالين لكتاب اهلل - كما ذكر العلماء - 
هم الذين يداومون على قراءته، واتباع ما فيه، حتى 
صار ذلك سمًة لهم وعنوانًا، فمثل هؤالء قد عقدوا 
مع اهلل عز وجل صفقًة رابحة،ً لن تكسد وتفسد، بل 
تجارة: “هي أجلُّ التجارات، وأعالها، وأفضلها، أال وهي 
سخطه  من  والنجاة  ثوابه،  بجزيل  والفوز  ربهم،  رضا 
قدرتهم  في  ويتباينون  يتفاوتون  والناس  وعقابه، 
على قراءة القرآن ومهارتهم فيه، ومن َثمَّ  كان لكل 
ما  ذلك  مصداق  بَحَسِبه،  وأجٌر  فضٌل  منهم  واحٍد 
روي عن عائشة رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، قال “الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به 
مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه 
شاق له أجران” - متفق عليه -، وعن ابن عباس قال: 
بينما جبريل قاعد عند النبي سمع نقيصًا من فوقه 
فرفع رأسه فقال “هذا باب من السماء فتح اليوم لم 

ملك  هذا  فقال:  ملك  منه  فنزل  اليوم  إال  قط  يفتح 
وقال:  فسلم  اليوم  إال  قط  ينزل  لم  األرض  إلى  نزل 
فاتحة  قبلك  نبي  يؤتهما  لم  أوتيتهما  بنورين  أبشر 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إال 

أعطيته”.

رمضان والقرآن 

ارتباٌط  العظيم  والقرآن  رمضان  شهر  بين  واالرتباط 
الجليلة  ولياليه  المباركة  أّيامه  ففي  وثيق،  محكم 
نزل الروح األمين بالقرآن العظيم ليكون هدى للناس 
فيه  أنزل  الذي  رمضان  “شهر  تعالى   قال  وفرقانًا، 
والفرقان”  الهدى  من  وبينات  للناس  هدى  القرآن 
عباده  وتعالى  سبحانه  اهلل  حّث  وقد   ،- البقرة   -
القرآن  مع  شأن  لهم  يكون  أن  على  المؤمنين 
رياِضِه،  في  ويستروحوا  حياضه،  فيردوا  الكريم، 
محكم  في  يخاطبهم  هو  فها  بَكَنِفه،  ويأنسوا 
ترتيال”   القرآن  “ورتل  قائل  من  عّز  فيقول  كتابه، 
هذه  تفسير  عند  كثير  ابن  اإلمام  وقال   ،- -المزمل 
فهم  على  عونًا  يكون  فإنه  تمهل،  على  “اقرأه  اآلية 
القرآن وتدبره، وكذلك كان يقرأ صلوات اهلل وسالمه 
القيامة،  يوم  لصاحبها  تشفع  القرآن  وقراءة  عليه، 
الباهلي رضي اهلل عنه أن رسول  أبو أمامة  فقد روى 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال “اقرءوا القرآن ؛ فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابه، اقرءوا الزهراوين: 
القيامة  يوم  تأتيان  فإنهما  عمران،  آل  وسورة  البقرة 
كأنهما  أو  غيايتان،  كأنهما  أو  غمامتان،  كأنهما 
فرقاٌن من طير صواف، تحاّجان عن أصحابهما، اقرءوا 
وال  حسرة،  وتركها  بركة،  أخذها  فإن  البقرة،  سورة 
هم  والبطلة   - مسلم  رواه  البطلة”-  تستطيعها 

السحرة كما ذكر شّراح الحديث.
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ما ينبغي أن يكون عليه حال قارئ القرآن من التدّبر، 
الثمرة  هي  وهذه  الصالح،  العمل  إلى  يقوده  الذي 
في  منها  كان  ما  سواٌء  العبادات،  لكل  الحقيقّية 
أو في غيره: علٌم، وعمل، وتدّبر، تحصل منه  رمضان 
أن  تعالى  اهلل  نسأل  إيمانًا،  المؤمن  ويزداد  الخشية، 

يرزقنا اإليمان والعمل الصالح.

فضل قراءة الفاتحة

عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني 
النبي فلم أجبه، قلت: يا رسول اهلل إني كنت أصلي، 
قال “ألم يقل اهلل: استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم، 
قال أال أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
أن نخرج قلت  أردنا  بيدي فلما  ؟، فأخذ  المسجد  من 
في  سورة  أعظم  ألعلمنك  قلت  إنك  اهلل،  رسول  يا 
القرآن، قال الحمد هلل رب العالمين هي السبع المثاني 
رضي  عباس  ابن  وعن  أوتيته،  الذي  العظيم  والقرآن 
اهلل عنهما، أن نفرًا من أصحاب النبي مروا بماء فيهم 
الماء،  أهل  من  رجل  لهم  فعرض  سليم،  أو  لديغ، 
فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجاًل لديغًا أو 
بـ “فاتحة الكتاب”  سليمًا، فأنطلق رجل منهم، فقرأ 
فكرهوا  أصحابه،  إلى  بالشاب  فجاء  فبرأ،  شاب  على 

تدبر القرآن

تدّبر  مسألة  إلى  يقودنا  القرآن  قراءة  عن  والحديث 
في  والتفكر  معانيه،  تأّمل  أصالًة  يعني  والذي  آياته، 
األمر  ورد  وقد  اآليات،  من  فيه  بما  والتبّصر  حكمه، 
القرآن ولو كان  “أفال يتدبرون  بذلك في قوله تعالى 
من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثيرا”  -النساء 
ليدبروا  مبارك  إليك  أنزلناه  “كتاب  تعالى  وقوله   ،-
سبحانه  وقوله   ،- ص   - األلباب”  أولوا  وليتذكر  آياته 
“أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها” – محمد 
القرآن،  في  التأمل  “وأما  القيم  ابن  اإلمام  ويقول   ،-
الفكر  وجمع  معانيه،  إلى  القلب  ناظر  تحديق  فهو 
مجرد  ال  بإنزاله،  المقصود  وهو  وتعقله،  تدبره  على 
من  ترى  أن  الغبن  من  وإّن  تدبر”،  وال  فهم  بال  تالوته 
وفي  رمضان  في  القرآن  قراءة  في  نفسه  ُيجهد 
وليله،  يومه  من  قسطًا  للتدّبر  َيجعل  أن  دون  غيره 
حّق  في  الواردة  الحسنات  من  االستكثار  في  رغبًة 
للروح،  تزكية  من  التدّبر  ُيثمره  ما  تناسى  وقد  التالوة، 
ناهيك  اإليمان،  مدارج  في  ورقّي  للنفس،  وتهذيب 
ُذكر  وقد  القراءة،  في  النبوّية  الطريقة  موافقة  عن 
القرآن في  أناسًا يقرؤون  أن  لعائشة رضي اهلل عنها 
الليل مرة أو مرتين، فقالت: “أولئك قرؤوا، ولم يقرؤوا، 
ليلة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  مع  أقوم  كنت 
التمام، فكان يقرأ سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، 
وال  واستعاذ،  اهلل  دعا  إال  تخوف  فيها  بآية  يمّر  فال 
إليه”، وفي  بآية فيها استبشار إال دعا اهلل، ورغب  يمر 
إذ  عبرٍة،  أعظم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  حديث 
يقول “َمَثل الذي يقرأ القرآن كاألترّجة طعمها طيب، 
وريحها طيب، والذي ال يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها 
طيب وال ريح لها، وَمَثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الفاجر  ومثل  ُمّر،  وطعمها  طيب،  ريحها  الريحانة، 
وال  ُمّر،  طعمها  الحنظلة،  كمثل  القرآن  يقرأ  ال  الذي 
ريح لها”  -متفق عليه -، فقد أومأ هذا الحديث إلى 

ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب اهلل أجرًا، حتى قدموا 
اهلل  كتاب  على  أخذ  اهلل  رسول  يا  فقالوا:  المدينة، 
أجرًا  عليه  أخذتم  ما  أحق  “إن  اهلل  رسول  فقال  أجرًا، 
كتاب اهلل”، وعن أبي هريرة، عن النبي قال “من صلى 
صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج” ثالثًا، غير 
إنا نكون وراء اإلمام. فقال:  تمام، فقيل ألبي هريرة: 
اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول اهلل يقول 
عبدي  وبين  بيني  الصالة  قسمت  تعالى:  اهلل  “قال 
نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد هلل 
رب العالمين. قال اهلل تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: 
الرحمن الرحيم. قال اهلل تعالى: أثنى علّي عبدي. وإذا 
قال: مالك يوم الدين. قال: مّجدني عبدي ”وقال مرة: 
فوض إلّي عبدي” فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. 
فإذا  سألك.  ما  ولعبدي  عبدي  وبين  بيني  هذا  قال: 
أنعمت  الذين  صراط  المستقيم  الصراط  إهدنا  قال: 
عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين. قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل”، وعن أبي بن كعب قال: قال 
النبي “ما أنزل اهلل في التوراة وال في اإلنجيل مثل أم 
بيني  مقسومة  وهي  المثاني  السبع  وهي  القرآن 

وبين عبدي ولعبدي ما سأل”. 
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�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تعتنق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 
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عبد الرحمن المعاوده

ثورة النف�س

�سئمت مرير العي�س يف الزمن النكد  متى تنق�سي هذي  احلياة  فانني 

وت�سرح  يف  هذا  الف�ساء  بال  قيد متى تتف�سى الروح من ذل اأ�سرها 

وعطرت  االرجاء  من  نفحة  الورد  اذا ن�سمات ال�سبح  هبت   ندية 

بلغت بهذا يف الرثى منتهى ق�سدي  و مرت على قربي توؤان�س وح�ستي 

هناك  وال  األتاع  من  اأمل  الوجـــــد فل�ست ب�ساك  من  حبيب  يخونني 

و ال منكر ما هم عليه من ال�ســـد  وال الئم  قومي على هفواتــــــهم 

و تطعم  ديدان  املقابر  من  جلدي تغذي �سجريات  القبور  باأعظمي 

�سواي و�سيخ اإن اأمت عاثر اجلـــــد ولوال �سغار ما لهم  من  يعولهم 

وكنت اأرحت النف�س  من حالة  اجلهد لودعت هذا العمر  توديع   زاهد 

مكانته من   غلطة  الدهر  للعبـــــد فال تعجبوا فاحلر ي�سجية اأن يرى 

تربهن عن ف�سلي وتنطق عن جمدي  ترفعت اإال عن  فعال  زكيـــة 

ومل  اأتبذل  يف  مقال  وال  ق�ســــد واأوقفت ا�سعاري على ن�سح اأمتي 

اأحاول غر�س الزهر يف  احلجر ال�سلد فكان جزائي اأن اأكون كمـــــــا اأرى 

�سالح الدين االأيوبي

“هذه الق�سيدة نالت اجلائزة الثانية “حمليًا” يف م�سابقة لندن ال�سعرية”

بطل حمى وطنًا و�سان بالدا يق�سي احلياة تفانيًا وجهاداً 

تلقي اليها يف الزمان قيادا والنف�س ان عظت فكل ع�سية 

فذًا وتعقم بعده االآبادا تتمخ�س الدنيا فتنجب �سيداً 

ال اأعبدا فينا وال اأ�سيادا لو اأ�سرفت يف النابغني خللتنا 

اىل البطل الذي بذ الكماة وزادا فاطو القرون تعد بك الذكرى 

و�سما وفاق �سهامة ور�سادا فيه متثلت ال�سجاعة والعلى 

يفري الرقاب ويهزم االجنادا هو ذا �سالح الدين بني جيو�سه 

وي�سون اأعرا�سًا ويحفظ اأنف�سًا   كادت ت�سيع ويك�سر االأ�سفادا

عنه بحد ح�سامه قد ذادا فق ت�سنم ذروة ال�سرف الذي 

اأ�سد ي�سارع يف الوغى اآ�سادا فا�ساأل ثرى حطني عن وثباته  

اأ�سجان قلب

اذا ما  االأماين  م�سلته موا�سلي

هتفت اأيا غوثاه  من  لوعة   احلب   

اأعاتب  قلبي  يف  هواه  فال   اأرى 

لعذيل من التاأثري �سيئا على  قلبي   

فيا نغمة  كاملاء   يف ثغر  ظامئ 

اأو اخلمر مفعوال على العقل  واللب   

اأخال   بها   مزمار  داود   نــاقرا 

على الوتراحل�سا�س من مدنف  �سب   

طربت ملن لو حدث ال�سحب كلهم 

و حدثني ما ملت عنه اىل  �سحبي   

غرامك را�س النف�س  حتى  �سما  بها 

عن الغاية الدنيا فخفف من   كـــربي  

فوا اأملي اإن كنت عني   نائيــاً 

ووا اأملي لو كنت مني  على  قرب  
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مجلس ابراهيم زينل
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مجلس أبناء عبدالكريم األنصاري
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�سوق اخل�سروات وال�سمك الواقع بالقرب من �سوق االأربعاء 

يف اخلم�سينات

اأحد اأ�سواق املنامة يف اخلم�سينات

 املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة 

حاكم البحرين عام 1926م

م�سجد خنجي ب�سارع احلكومة يف اخلم�سينات

قوات بريطانية تحكم سيطرتها على قلعة الديوان   •
عام 1926م

مدرسة الهداية الخليفية تعرض مسرحية )وفود   •
العرب على كسرى( عام 1926م

تم إقامة أول محطة للتجارب الزراعية عام 1930م  •

دائرة البلدية تفتتح مصنعًا جديدًا للثلج عام 1938م  •

حكومة بريطانيا تصدر قرارًا باالنسحاب من الخليج   •
العربي عام 1968م

ذكريات من اأيـام زمان
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 م�سجد مقبل الذكري يف فريق الفا�سل بالقرب من مدر�سة 

عائ�سة اأم املوؤمنني يف االأربعينيات

فريق بن هندي باملحرق يف اخلم�سينات

�سوق التناكة باملنامة يف االأربعينات

 مرحلة بناء ج�سر املحرق

املغفور له ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة وال�سيخ عبداهلل بن 

عي�سى اآل خليفة وزير الرتبية والتعليم وال�سيد بلجريف وال�سيد 

حافظ وهبة مبدر�سة الهداية اخلليفية يف عام 1954م

  جمموعة من طالب مدر�سة الهداية اخلليفية يتو�سطهم 

االأ�ستاذ اأمني حافظ يف االأربعينيات



إربح شيفروليه كمارو
و المئات من الجوائز الفورية

تـريـل بلـيــزر
ابتداًء من 9,999 د.ب

كـــروز
ابتداًء من 5,999 د.ب

ماليبـــو
ابتداًء من 6,999 د.ب

 LT تـاهــــو
ابتداًء من 13,333 د.ب

اكتشف ما تخبئه خزنة شڤروليه للعروض الذهبية!
عادت عروض شڤروليه الذهبية أكثر تمّيزًا من أي عام مضى. فهذا العام ولدى شرائك أي من سيارات شڤروليه، 

ستدخل السحب للفوز بسيارة شيفروليه كمارو 2013، اضافة الى المئات من الجوائز الفورية. 

ال تفوت فرصتك، تفضل بزيارتنا لتكن واحدًا من الفائزين.

@chevroletarabiafacebook.com/chevroletarabiachevroletarabia.comتطـــبـق األحـكـــام والشـــروط *

عروض سخية 
لمبادلة السيارات 

211 457 17المستعملة
لالستفسار عن شراء أسطول من 

السيارات الرجاء اإلتصال على
17 457 186 
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رمضان يجمعنا في فريج المحبة

بتلكو تهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل الذي يجمعنا ويقربنا دومًا 
في فريج المحبة، هذا الفريج الذي بدأناه معًا، كي يجمع الناس وينشر روح الود والتواصل

في كل حي من أحياء البحرين.

في فريج المحبة هذا العام، تنتظركم فعاليات ومفاجآت وعروض خاصة من بتلكو.
 batelco.com للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أي من فروع بتلكو أو


